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དབུ་མའ་ིལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ལ་དགྭས་ཁུལ་ད་ུམཛད་འཕནི་རྒྱ་ཆེ་སྐངོ་བཞིན་པ།
༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་ལ་མངའ་རིས་ནང་ཆོས་
རིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ནས་ཇི་ལྟར་
སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་བཞིན་
བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་གིས། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོ
ཆྱུ་ཚོད་ ༨ ཐགོ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་བཞུགས་གནས་ཕ་ོབྲང་ཞི་བའི་ཚལ་
ནས་རྒྱང་ཐག་སིྤ་ལེ་ ༡༤ སར་ཆགས་པའ་ི
ས་ཕུད་གངོ་གསེབ་ཏུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་
མངའ་རིས་ནང་ཆོས་རིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་རནེ་དང་བརནེ་པ་བཅས་པ་གསར་
བཞེངས་ལེགས་གུབ་བྱུང་བར་དབུ་འབདེ་
རབ་གནས་བཀའ་དནི་བསྐངས། སབྐས་
དརེ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་དགེ་སླབོ་གཙོ་བརོ་
གྱུར་བའི་གངོ་གསེབ་ཀི་མང་ཚོགས་ཆིག་
སངོ་ཙམ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་
ཐབོ་པ་ཞིག་དགསོ་པ་དང་། ནང་ཆོས་ལ་
སླབོ་གཉརེ་བས་ནས་ཉམས་ལེན་བ་དགོས་
པའ་ིབཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། མང་

ཚོགས་ཀི་ཆེད་ད་ུདཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་
པར་ལས་ས་ེཚོས་ཤེས་ཡོན་བས་ིགནས་ཁང་
དེ་འད་གསར་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པར་
བསགྔས་བརདོ་ཀང་མཛད། གཞན་ཡང་

དབུ་འབདེ་རབ་གནས་ཀི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
ཁ་ཆེ་དང་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་པ་ཁག་གཅིག་ཀང་
བཅར་འདགུ དབུ་འབདེ་རབ་གནས་ཀི་
མཛད་སྒ་ོཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རསེ་༸གོང་
ས་མཆོག་ས་ཕུད་ནས་སིྤ་ལེ་ ༡༨ ཙམ་གི་
སར་ཆགས་པའི་ཏགོ་གངོ་གསེབ་ཏུ་སིདྡཱར་

ཐ་ Siddhartha འབྲངི་རིམ་སླབོ་གྲྭར་ཆིབས་
སྒྱུ ར་བསྐངས་ཏེ་དགེ ་ལས་སླབོ ་མ་ཁོན་
གངས་ ༤༠༠ ལགྷ་ལ་བཀའ་སླབོ་ཀི་ནང་
དནོ་སྙངི་པརོ་དསུ་རབས་གསར་པ་འདི་ཞི་

བད་ེལནྡ་པའ་ིདསུ་རབས་ཤིག་ཡོང་བར་གཙོ་
ཆེ་ཤོས་གཞོན་སྐེས་ཚོས་ད་ལྟ་ནས་འགན་
ཁུར་བླང་དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ། སིྤར་ཐངེས་འདརི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སླབོ་གྲྭ་དརེ་ཆིབས་
སྒྱུ ར་བསྐངས་ཐེངས་གསུམ་པ་ད་ེཆགས་

ཡོད་འདགུ སིདྡཱར་ཐ་འབྲངི་རིམ་སླབོ་གྲྭའ་ི
མཛད་འཕནི་སུྒབ་རསེ། ཏགོ་གངོ་གསེབ་ཀི་
ལ་དགྭས་དམག་ཟུར་ཚོགས་པ་དང་། ལགྷ་
བསམ་ཚོགས་པས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་
བཞིན། གངོ་གསེབ་ཀི་དབུས་སུ་གསར་
བཞངེས་ལེགས་གུབ་བྱུང་བའི་སནོ་པ་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་ཀི་སྐ་ུབརྙན་མཐ་ོཚད་ཕ་ིཊི་ ༧༡ 
ཅན་ཞིག་ལ་རབ་གནས་མཛད་ཡོད་པ་དང་། 
དརེ་འདསུ་མང་ཚོགས་ཆིག་སངོ་ཙམ་ལ་
སནོ་པའི་རསེ་དན་ཆེད་ད་ུསྐུ་བརྙན་བཞེངས་
པ་ཙམ་མིན་པར་གཙོ་བ་ོསནོ་པའི་གསུང་
ལ་སླབོ་གཉརེ་གིས་ཉམས་ལེན་བདེ་དགོས་
པ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ། སནོ་པའ་ིསྐ་ུ
བརྙན་ད་ེབཞིན་ཏགོ་གི་དམག་མི་ཟུར་པའི་
ཚོགས་མི་རྣམ་པས་འགན་ཁུར་བླངས་ཏ་ེ
བཞངེས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ལོར་སྐབས་རེ་དགའ་ལྡན་ཁི ་རིན་པ ོ་ཆེ ་
མཆོག་དང་བ་ཀུ་ལ་མཆོག་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
ས་གཞིར་བིན་རླབས་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་གསར་བཞངེས་ལེགས་
གུབ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ །

རྡ་སར་ཤིང་ས་འདབེས་འཛུགས་ཀི་
ལས་གཞི་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧ རེས་
གཟའ་ཉ་ིམའི་ཉནི་རྡ་སར་ཆར་ཞདོ་ཆེ་བའི་དཀའ་
ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པར་རྡ་ས་ཧིན་བདོ་མཛའ་
འབྲལེ་ཚོགས་པས་རྡ་རམ་ས་ལའི་བདོ་མི་དང་
མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་ད་ྷརམ་ཀ་ོཊི་རི་རྒྱྱུད་ད་ུཤིང་
ས་འདབེས་འཛུགས་ཀི་ལས་གཞི་ཞིག་སྤལེ་འདགུ 
ད་ེཉནི་ལས་གཞི་དབུ་འཛུགས་ཆེད་སྐུ་མགནོ་ད་ུ
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་དང་། ཀངྒ་ར་
རོང་གི་ཤིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀི་གཙོ་འཛིན་སྐུ་
ཞབས་པྲ་ཝིན་ཐྡཱ་ཀུར་ Praveen Thakur ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཕབེས་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་འདགུ 
།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུ་བ་རྣམས་ལ་
བངླ་དརོ་ལམ་སནོ་གི་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐགོ་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གངས་སིྐད་ལས་
བདེ་གསོལ་ཐབ་ཡང་སངེ་གཉའ་ཁི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་སིྤའ་ི

ཆབ་སིད་འཕ་ོའགྱུར་དང་བདོ་དང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་བབ། ལས་དནོ་བདེ་
ཕགོས་སྐརོ་སོགས་གསུང་བཤད་གཟབ་རྒྱས་
གནང་འདགུ ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་ཐགོ་མར་
བཀའ་དུང་སབོས་རྒྱལ་ལགས་ནས་ང་ོསྤདོ་
གནང་བསནུ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་
བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་ངས་བཀའ་ཤག་
སབྐས་ ༡༥ ངསོ་ནས་ལས་བདེ་རྣམ་པར་

འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཐགོ་མར་ང་ཚོས་
བདོ་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བ་ོསུང་སྐོབ་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ལ་མཚོན་ན་ང་ཚོས་བདོ་ནང་
གི་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོའི་མངོན་འདདོ་

གང་ཡིན་ཤེས་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཡོད། གཞིས་ལུས་བདོ་མིའ་ིམངནོ་
འདདོ་གང་ཡིན་བརདོ་ན། བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོ
མི་ཉམས་གངོ་འཕལེ་གཏང་རྒྱྱུ ་རེད། མི་
རིགས་ཀི་ངོ་བ་ོབརླག་པ་ཡིན་ན་བདོ་དང་
བདོ་མི་ལའང་ཧ་ཅང་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད། དརེ་བརནེ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོ
མི་ཉམས་རྒྱྱུ ན་འཛིན་ཐོག་ང་ཚོས་རྩོད་རྒྱྱུ ་

ད་ེབདོ་མི་རྣམས་ཀི་ཆེས་མཐངོ་རྩདོ་བཞིན་
ཡོད། བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོན་ིབདོ་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་བཅས་ཡིན། འད་ི
རྣམས་ང་ཚོའ་ིགཞི་རནེ་ཡིན། ཐབས་ལམ་
དརེ་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅྱུ། 
ཞསེ་པ་འད་ིཡིན། ལ་ྔཟརེ་སབྐས་བཀའ་ཤག་
འདའི་ིལས་ཡུན་ལོ་ལ་ྔརེད། སདི་སྐངོ་གི་
ལས་ཡུན་ལོ་ལ་ྔརེད། ལོ་ལའྔ་ིནང་དམིགས་
ཡུལ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ན་ིདསུ་རག་ཏུ་ང་ཚོས་མིང་
དནོ་མཚྱུངས་པའི་རང་སྐངོ་ཐབོ་ཐབས་བ་
རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། ད་ེལརྟ་ཡོང་བར་བདོ་རྒྱ་ཞི་མོལ་
ཡོང་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་འད་ིང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོརེད། ད་ེདང་ལནྷ་ད་ུལོ་ང་ོལ་ྔབཅྱུ་
བར་བཙན་བལོ་ད་ུལགྷ་པ་ཡིན་ནའང་འཆར་
གཞི་བང་སིྒག་ནས་འག་ོདགོས་པ་ཆགས་
ཡོད། ཅསེ་དང་། ད་ེརསེ་ས་ིཞུ་བ་ཡོངས་
ལ་བངླ་དརོ་ལམ་སནོ་གནང་དནོ། ལས་བདེ་
སིྤ་ཡོངས་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ལས་པའི་སེམས་
ཤུགས་དང་ཧུར་བརྩོན་ཐགོ་ནས་ཞབས་ཞུ་
སུྒབ་བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་རེ་བཟུང་གིས་
བསམ་བླ་ོཁ་གསལ་ད་ེཙམ་མེད་པར་བརནེ་

ཁ་གསལ་པ་ོཞིག་བཟ་ོདགོས་པའི་དསུ་ལ་
བབ་ཡོད། ལས་བདེ་གནང་མཁན་ཡིན་
ན་ཧུར་ཐག་གནང་དགསོ། ད་ེམིན་ཚོང་
རྒྱག་རྒྱྱུ འི་བསམ་བླ་ོཡོད་ན་ཚོང་ལ་ཕབེས་
ན་དགའ་རྒྱྱུ ་རེད། ཚོང་ཁ་ེལ་བརནེ་འཚོ་
བ་སོགས་གང་ཅིར་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱྱུ ་རེད། 
གཞན་ཡང་ཆབ་སིད་པ་གནང་དགསོ་འདགུ་
བསམ་མཁན་ཡོད་ཚེ་འོས་བསྡུའི ་སྐབས་
མཉམ་ཞུཌ་གནང་དགསོ། ད་ེབཞིན་ཕི་རྒྱལ་
ལ་ཕབེས་དགསོ་བསམ་མཁན་ཡོད་ན་ཕབེས་
ན་དགའ་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེམིན་བླ་ོརྩ་ེགཉསི་བས་
ནས་བཞུགས་ན་སིྤ་སྒརེ་གཉསི་ཀར་ཕན་རྒྱྱུ ་
མེད། འད་ིངས་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་ཞུ་གི་ཡོད། 
གཞན་ལས་བེད་མང་བ་རྣམས་ཡག་ཐག་
ཆོད་རེད། བསམ་བླ་ོཁ་གསལ་མེད་ན་ཆོད་
སེམས་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད། ཐགོ་མ་
རང་ནས་ལས་བདེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་གནང་
དགསོ་བསམས་པའ་ིཀུན་སླངོ་ད་ེམེད་ན་ཆོད་
སེམས་བརན་པའོ་ིཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བདེ་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་ཁག་པ་ོརེད། ཅསེ་སོཌ་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་། །

སདི་སྐངོ་མཆོག་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས།
༄༅། །དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེ
མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ ནས་ 
༡༢ བར་ལྡ་ིལིར་ཆེས་མཐའོ་ིམི་ས་མཇལ་འཕད་
དང་། ཕི་ཚེས་ ༡༩ ཉནི་ཨ་རིའ་ིབདོ་ཀི་སྐ་ུ
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གིས་གོ་སིྒག་གནང་བའི་
བདོ་མིའི་ན་གཞོན་འགོ་ཁིད་ཀི་ཚོགས་འདརུ་
གསུང་བཤད་གནང་ས་ེཕི་ཚེས་ ༢༡ ཉནི་ལྡ་ིལི་
ནས་ཕབེས་ཐནོ་གིས་ཕི་ཚེས་ ༢༢ ཉནི་རྡ་སར་
ཕབེས་འབརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ རྩ་བའ་ིཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༡ བར་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིབདོ་མིའ་ིན་གཞནོ་འག་ོཁདི་
ལནྷ་ཚོགས་ཞསེ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་གཏན་འཁལེ་
ཡོད་པ་དང་། ལནྷ་ཚོགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་
བ་ོན།ི ཡུལ་གུ་གང་སར་གནས་པའ་ིབདོ་མིའ་ི
ན་གཞོན་འགོ་ཁིད་རྣམ་པ་འད་ུབཀོང་གིས་ཕན་
ཚྱུན་ཉམས་མངོ་ཐགོ་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་དང་། 
བླ་ོསྤབོས་འཕལེ་ཐབས། བདོ་མི་རིགས་དང་བདོ་
མིའ་ིསིྤ་ཚོགས། བདོ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་ཀི་ལས་
འགུལ་སོགས་ལ་འགལ་རྐེན་ཡོད་པ་རྣམས་ངསོ་
འཛིན་ཐགོ་ནས་འགལ་རྐེན་ད་ེདག་ཇི་ལྟར་སེལ་
དགོས་པ་ཤེས་ཆེད་ཡིན་སྐརོ་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་ད་རྒྱའ་ིནང་བཀདོ་འདགུ །

བདོ་དནོ་གཏམ་བཤད་ཀི་ལས་རིམ་
ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ 
ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་
མ་ནི་པལ་གངོ་ཁརེ་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་མ་ནི་
པལ་གསར་འགྱུར་ལས་རིགས་སྦྱངོ་བརྡར་བས་ི
གནས་ཁང་གི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ། བདོ་འད་ིས་
བབ་ཀི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་གི་བད་ེའཇགས་ལ་ཇི་
ཙམ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། ཅསེ་པའ་ིབརདོ་
གཞིའི་ཐོག་དམིགས་བསལ་གཏམ་བཤད་ལས་
རིམ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་རྒྱ་
གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
འབྲལེ་མཐུད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་། ཧནི་
བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་དུང་
ཆེ་སྐ་ུཞབས་ཨམ་ར་ུཏ་ིཇ་ོཤི་ Shri Amruth 
Joshi ལགས་ཀིས་འཕགས་བདོ་གཉསི་དབར་
ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་མང་པའོི་རིང་ནས་སལོ་རྒྱྱུ ན་གི་
འབྲལེ་ལམ་བཟང་པ་ོཡོད་ཀང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སདི་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་
བཙན་འཛུལ་བས་པར་བརནེ་འཕགས་བདོ་དབར་
ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་བྱུང་བའི་འབྲལེ་ལམ་ད་ེདག་གཏརོ་
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བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ལ་
ལེགས་གསོལ་བསགྔས་བརདོ་ཐབོ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༨ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོརྡ་ས་གངས་སིྐད་གཉའ་
ཁི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ 
USAID ཞསེ་པའ་ིཆེད་གཉརེ་དནོ་
གཅོད་སྐུ་ཞབས་ཇ་ོན་ཐན་ཨེ་ཌེལ་ཊོན་Mr 
Jonathan Addleton ལགས་ཀིས། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ཀིས་རོགས་དངུལ་སངས་འཛིན་གནང་
ཕོགས་དང་འཕདོ་བསནེ་ལས་གཞི་ལག་
བསར་གནང་ཕོགས་ཐད་ལེགས་གསོལ་
ཕག་འཁེར་ཞིག་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་
ཆོས་སྐོང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ལ་ཕུལ་བ་
བརྒྱྱུད། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའཕདོ་བསནེ་
ལས་གཞིའི་ནསུ་པ་རྒྱ་སྐདེ་ཇི་ལྟར་གཏངོ་
དགོས་པའི་ཉམས་ཞིབ་སྙན་ཐ་ོདང་སྦྲགས། 
འབྱུང་འགྱུར་བདོ་མི་གནས་སྡདོ་ས་ཁུལ་
ཁག་ཏུ་འཕདོ་བསནེ་ལས་གཞིའི་ནསུ་པ་རྒྱ་
སྐེད་ཐོག་ལས་གཞི་གསར་པ་ལག་བསར་
གནང་རྒྱྱུ འི ་མཛད་སྒ་ོདབུ་འབེད་གནང་
འདགུ སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོན་ཐན་ཨེ་
ཌལེ་ཊོན་ལགས་ཀིས། ཕག་འཁརེ་འད་ི
ནི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་མིའི་
འཕདོ་བསནེ་ལས་གཞི་ལག་བསར་གང་
ལེགས་གནང་བར་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་ཞིག་
མཚོན་པ་ཙམ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་
ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སིྤ་
ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་དང་འཕདོ་བསནེ། 
ད་ེབཞིན་དཔལ་འབོར་བཅས་ཀི་གནས་
སངས་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་མུ་
མཐུད་གནང་རྒྱྱུ འི་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོ
ཡོད་པ་གསལ་སནོ་བས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞསེ་
གསུངས། ཕགོས་མཚྱུངས་ཁངོ་ནས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ཀིས་གསར་གཏདོ་གནང་བའི་བདོ་མིའི་སནྨ་
བཅོས་ལྟ་སྐངོ་ལས་གཞིེར་བསྔགས་བརདོ་

གནང་བ་དང་སྦྲགས། ལས་གཞི་འདའི་ིའགོ་
བདོ་མི་ཚོར་ནད་མནར་སྐབས་སྨན་རིན་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོསྤོད་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་
རྣམས་སེལ་ནས་འཕདོ་བསནེ་ཆེད་འག་ོསོང་
གཏང་རྒྱྱུ ར་དཔལ་འབོར་གི་རང་ཁ་རང་
གསོ་ཡོང་བར་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡོད། ད་ེ
འདའི་མཐུན་རྐནེ་ན་ིབདོ་མི་ཚོར་ངསེ་པར་

ད་ུཐབོ་དགོས་པ་ཞིག་དང་ཐབོ་འསོ་པ་ཞིག་
ཀང་རེད། ཅསེ་གསུངས། སབྐས་དརེ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེངྒ་ེམཆོག་གིས་རོགས་ཚོགས་ཀིས་མཐུན་
འགྱུར་རོགས་རམ་བསདུ་མར་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ལེགས་
གསོལ་གི་གཟངེས་རགས་གནང་བ་དསེ་
ལས་བེད་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་
སེམས་འགུལ་ཐེབས་ངེས་ཡིན་སྐརོ་དང་། 
ཐངེས་འདིར་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་དནོ་སྤལེ་ཕོགས་ཐད་ཕིའི་ཚོགས་པ་
ནས་ལེགས་གསོལ་བསྔགས་བརདོ་ཐབོ་པ་
ན་ིབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལནྷ་ཁང་ཁག་
ནས་ཐགོ་མ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ལགྷ་
པར་ཕག་འཁརེ་ད་ེཡང་སྐུ་ཞབས་ཇ་ོན་ཐན་
ཨེ་ཌེལ་ཊོན་ལགས་ལྟ་བུའི་ཕག་ནས་ཐབོ་
པ་ནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་སིྤ་དང་ལྷག་
པར་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཧ་ཅང་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། ཕགོས་

མཚྱུངས་འཕོད་བསནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་
སྐངོ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ང་ོསྤདོ་
དང་སྦྲགས། ད་ལའྟ་ིཆར་ལས་གཞི་ཇི་འད་
སྤལེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་མདརོ་ཙམ་ངོ་སྤོད་
ཞུས། ལགྷ་པར་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་སིྤ་ཡོངས་བདོ་མིའི་འཕདོ་བསནེ་གོང་

མཐརོ་སྤལེ་ཆེད་ནད་གཞི་སྔནོ་འགོག་སྐརོ་
གོ་རགོས་ལས་འགུལ་རྒྱ་གང་ཆེ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས། ཨ་རིའ་ིརོགས་ཚོགས་
འདསི་འཛམ་གླངི་ནང་དབུལ་ཕངོས་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐབས་དང་། མང་གཙོའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ནས་སིྒག་
འཛུགས་ད་ེདག་ས་བརན་ཡོང་སླད་མཐུན་
འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་མུས་ཡིན་པ་མ་
ཟད། ད་བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
འཕདོ་བསནེ་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞིའ་ིཐགོ་
མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་
ཚོགས་པ་གཙོ་གས་ཤིག་ཀང་ཆགས་ཡོད། 
གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོ་ིསབྐས་རོགས་ཚོགས་
ཀི་འཕདོ་བསནེ་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཛར་
སེ་སིད་ྭ Xerses Sidhwa ལགས་དང་
ལས་བདེ་སྐ་ུཞབས་ཨར་ཝིན་ཀུ་མྡཱར་ལགས་ 
Arvind Kumar བཅས་ཀང་ཕབེས་འདགུ་
པ་བཅས།།

ཆོས་དང་མ་འབྲལེ་བའ་ིབཟང་སྤདོ་སླབོ་སྤལེ་གནང་ཕགོས་ཀི་གསུང་བཤད།
༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས ༡ ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་

ཚོད་ ༥།༠༠ ནས་ ༦།༤༥ བར་གངས་
སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུ༸སྐུའི་གསུང་

སྒྱུ ར་འབུམ་རམས་པ་ཐུབ་བསན་སིྦྱན་པ་
མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་

ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གཙོས་སྡ་ེཚན་འགན་
འཛིན་དང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན། མདནུ་

ལམ་སླབོ་སནོ་པ། སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་
རྣམ་པ། གཞན་ཡང་སམ་བྷ་ོཊའ་ིསིྤ་ཁབ་
འགན་འཛིན་དང་ད་ྷས་ཁུལ་གི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
གི་དབུ་འཛིན་དང་སླབོ་སིྤ། དག་ེཆེ། ལ་ྟགུབ་
སླབོ་དཔནོ་སོགས་མི་གངས་ ༤༥ ཙམ་ལ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པའོ་ིདགངོས་
བཞེད་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་དང་མ་འབྲལེ་
བའི་བཟང་སྤདོ་ཉམས་ལེན་གནང་ཕགོས་
སྐརོ་ལ་གསུང་བཤད་དང་ད་ིབ་དསི་ལན་
གི་ལས་རིམ་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད་འདགུ ད་ེ
ཡང་ཐགོ་མར་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་

གུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཕབེས་བསུ་དང་
སྦྲགས་ལས་འཆར་གི་གལ་གནད་དང་མ་
འངོས་པར་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཆོས་ལུགས་
དང་མ་འབྲལེ་བའི་བམས་བརྩེ་དང་བཟདོ་
སན། ཆོག་ཤེས་སོགས་ཉམས་ལེན་གནང་
རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་སོགས་ང་ོསྤདོ་དང་། ད་ེ
ནས་༸སྐུའི་གསུང་སྒྱུར་མཆོག་ནས་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་གང་དང་གང་
ཡིན་པ་དང་། ལགྷ་པར་ནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ནང་དར་ཁབ་འགོ་བཞིན་པའི་ 
Social and Emotional Learning སྒམོ་

གཞི་ང་ོསྤདོ། མ་འངོས་པར་ཆོས་དང་མ་
འབྲལེ་བའི་བཟང་སྤདོ་ཉམས་ལེན་གལ་ཆེ་
ཡིན་སྐརོ་སླབོ་སནོ་གནང་སབྐས། ཚྱུལ་ཇི་
ལརྟ་གནང་དགོས་མིན་གི་ལམ་སནོ་སོགས་
ཞིབ་ཕ་ང་ོསྤདོ་དང་འབྲལེ། ཚོགས་བཅར་
བའི ་དི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དང་གོ་
བསྡརུ་ལྷུག་པ་ོགནང་བ་དང་། མཐར་ཤེས་
ལནྷ་འགན་འཛིན་ནས་གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་དང་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་བཅས། །

རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གི་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་
འདགེས་ལས་གཞིའ་ིསྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་
འབོར ་ལས་ ཁུངས་ཀི ་ ཚོང ་ལས་ཡར་
རྒྱས་རམ་འདགེས་ཚན་པས་ Tibetan 

Entrepreneurship Development འདས་
པའི་བདནུ་ཕག་གཅིག་གི་རིང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕོགས་ཁུལ་གི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ཏུ་སླབོ་ཕུག་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་
རམ་འདགེས་ཚོགས་པ་འཛུགས་རྒྱྱུའི་ལས་
གཞི་དང་པ་ོད་ེཉདི་མཇུག་སིྒལ་ཡོད། ད་ེ
ཡང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་
ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ཚན་པའི་སླབོ་
ཕུག་འབྲལེ་མཐུད་པ་བསན་འཛིན་ན ོར་
བཟང་ལགས་ཀིས། རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་དང་། སྦལེ་ཀབོ་བདོ་
ཁིམ། ཏྡཱ ་ལའ་ིབ་ླམ་མཐ་ོསླབོ་བཅས་ཀི་
སླབོ ་ཕུག་རྣམས་ལ་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་
རམ་འདགེས་ལས་གཞིའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་
། ལས་གཞི་འད་ིབཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་

ཚོགས་ནང་གལ་ཆེན་པ་ོཇི་ལྟར་ཡིན་སྐརོ་
དང་། ལགྷ་པར་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ལས་
གཞི་འདིི་བརྒྱྱུ ད་འབྱུང་འགྱུར་ཚོང་རིགས་
ལས་དནོ་ལ་དནོ་གཉརེ་གིས་དཔལ་འབརོ་
འད་ུའགོད་ཀི་ལས་རིགས་ཐོག་ད་ལྟ་ནས་
མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁོར་ཡུག་སུྐན་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན། མ་འངོས་མདནུ་ལམ་ལའང་ཕན་
ཐགོས་ཇི་ཡོད་སོགས་ཀི་སྐརོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་
འདགུ མོན་གྷ་ོགཏན་སླབོ་ཏུ་སླབོ་ཕུག་ཚོང་
ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ཚོགས་པ་
ཆེད་འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ལོ་རསེ་མར་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་
གྲྭར་ད་ེལརྟ་འཛུགས་འཆར་ཡོད་འདགུ ཏྡཱ ་
ལའ་ིབ་ླམ་མཐ་ོསླབོ་དང་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་
རམ་འདགེས་ཚན་པ་ཟུང་འབྲལེ་ཐོག་ཏྡཱ ་
ལའི་བླ་མ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་
རམ་འདགེས་ཚོགས་པ་འཛུགས་ཆེད་ལས་
གཞི་སྤལེ་འདགུ སླབོ་ཕུག་ཚོར་ལས་འཆར་
ཁག་གཅིག་ན།ི མཁས་མངོ་ཅན་གི་ཚོང་
པས་གསུང་བཤད་དང་། ད་ོབདག་སོ་སོའ་ི
རིག་པ་དང་རྣམ་དཔདོ་ཐགོ་རིག་གསར་གི་
རྩདེ་རིགས་གསར་གཏདོ། ད་ེབཞིན་རང་
གིས་རང་ལ་བརག་དཔད་བས་པ་བརྒྱྱུད་གོ་
རགོས་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཤེས་རགོས་ཐུབ་
པ་བ་རྒྱྱུ ། ཚོང་གི་འཆར་གཞི་བཀདོ་སིྒག་
བདེ་སངས། འཆར་གཞི་གང་ཡིན་གཞན་
ལ་དའེི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་བདེ་སངས་སོགས་ཡོད་
འདགུ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་
ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་འད་ི

བཞིན་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་མང་ཚོགས་
ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབས་ཡར་རྒྱས་
ཕུགས་བརན་འག་ོཐབས་སིྤ་དང་། ཡང་
སྒསོ་རང་རེའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ན་གཞོན་ལས་
མེད་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀི་དམིགས་
ཡུལ་གཙོ་བཟུང་གིས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་
དང་། ལས་གཞི་འདི་ིབརྒྱྱུད་རྒྱ་གར་དང་
བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་རིགས་བཟ་ོ
ཚོང་འད་མིན་གཉརེ་བཞིན་པའི་ཁངོས་ནས་
རང་གི་ཚོང་ལས་འཆར་གཞི་དང་ལནྡ་པའི་
རྒྱ་སྐདེ་གཏངོ་འཆར་ཡོད་རིགས་དང་། ད་ེ

མཚྱུངས་ཚོང་ལས་འཆར་གཞི་ཚད་ལྡན་
ཁུངས་འཕརེ་ཡོད་པའི་ཐགོ་བཟ་ོཚོང་ལས་
གཞི་གསར་འཛུགས་འདནུ་པ་གཉིས་ལྡན་
ཡོད་པའི་ན་གཞནོ་ཁག་ལ་སྦྱངོ་བརྡར་དང་། 

ཁམིས་སིྒག་གི་སླབོ་སནོ། མཁས་མངོ་ཅན་
གི་ཚོང་པ་དང་། ད་ེབཞིན་བཟ་ོཚོང་གསར་
འཛུགས་ཐགོ་ལམ་སནོ་དང་རམ་འདགེས་
གནང་མཁན་གི་ཚོགས་སྡ་ེཆེ་ཁག་དང་ལནྷ་

འབྲལེ་བ་འཛུགས་ཐབས་བཅས་གླ་ཡོན་
གནང་མི་དགསོ་པར་རོགས་ཕན་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དགྭས་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡརེ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༧ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་དྭགས་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡརེ་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་སབྐས། སྐབས་ར་ེདགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་དབུས། ས་གནས་ལ་
འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕབེས་པའི་སིྤ་འཐུས་
རྣམ་པ་གཉསི་དང་། ལ་སིྤ། སླབོ་གྲྭའ་ིདབུ་
འཛིན། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ། ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་ཚོགས་གཙོ། མཉམ་སྦྲལེ་ཚོགས་གཙོ་
སོགས་བདོ་པའི་ལས་ས་ེཁག་གཅིག་དང་། 
མངའ་སྡའེ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི། ལ་
དྭགས་རི ་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པའི ་
ཚོགས་གཙོ། ལ་དགྭས་ནང་པའ་ིཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་
ས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་
མཛད་སྒ་ོདབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐགོ་མར་ལ་སིྤ་
ཚེ་བརན་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀིས་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཎྜལ་

རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་། 
བདོ་ཁིམ་དབུ་འཛིན་གིས་ལས་རིམ་སྙན་
སྒནོ་ཞུས། ད་ེནས་ལ་སིྤས་ས་གནས་བདོ་མི་
ཚོའ་ིཤེས་ཡོན་དང་དཔལ་འབརོ། འཕདོ་

བསནེ་སོགས་ཀི་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་ཕགོས་ཐད་ལས་གཞི་ཇི་སྤལེ་དང་། 
བཙན་བལོ་བདོ་མིར་མཐུན་རྐནེ་སྦྱརོ་སྤདོ་
བདེ་ཕགོས་ཀི་སདི་བྱུས་ ༢༠༡༤ དང་
འབྲལེ་ལས་གཞི་ལག་བསར་ཇི་བྱུང་སོགས་

ལོ་འཁརོ་ལས་བསྡམོས་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་རསེ། 
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བདོ་མི་རིགས་ནི་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་མང་
པའོི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་

པ་དང་། མི་རིགས་ཀི་རྣམ་པ་མཚོན་ཆེད་
གཙོ་ཆེ་ཤོས་སདྐ་ཡིག་ཡིན་སྐརོ། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་གདགུ་རྩྱུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ད་ེ
འད་ཞིག་གི་འགོ་ཏུའང་གཞིས་ལུས་བདོ་
མི་ཚོའི་སེམས་ནང་མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་དང་

ཞེན་ཁགོ་གཡོ་བ་མེད་པར་གནས་ཐུབ་ཡོད་
པར་བརནེ། ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་
པའི་བདོ་མི་ཚོས་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་རྣམས་
ཀི་ཚབ་བས་ཏ་ེབདོ་མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་དང་
ཞེན་ཁོག་ད་ེདག་བཟུང་རྒྱྱུ འི་ཐད་དམིགས་
བསལ་གི ་འགན་ཞིག་ཡོད་སྐརོ ་ སོགས་
ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། ཡང་༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་བདོ་ད་ུནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ཐགོ་མར་དར་ཚྱུལ་དང་། དཔལ་ནྡཱ་
ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱྱུད་པའི་བདོ་ཀི་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ད་ེབཞིན་བདོ་མི་རིགས་ཀི་
གཅེས་ནརོ་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ད་ུནང་ཆོས་སླབོ་
ཁིད་གནང་མཁན་ཚོར་ཆོས་དགེ་ཞེས་མ་
ཡིན་པར་ལ་ྟགུབ་སླབོ་དཔནོ། ཞསེ་འབདོ་
ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། 
མཐར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་དརེ་
བཅར་བའི་ལ་དྭགས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་ས་
ཚོར་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༦༠ རིང་བཙན་

བལོ་བདོ་མི་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ། ཐངེས་འདརི་བདོ་ཁིམ་ད་ུབདོ་རིགས་
ཚོར་ཟུར་ད་ུབཀའ་སླབོ་གསོལ་འདབེས་ཞུ་
མཁན་ལ་སིྤ་ལས་ཁུངས་ཡིན་པ་དང་། དག་ེ
འདནུ་པ་དང་། སླབོ་ཕུག་དང་དངྭ་སླབོ། ད་ེ
བཞིན་མི་མང་བིངས་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ 
༣༠༠༠ བརྒལ་བ་བཅར་ཡོད་འདགུ གཞན་
ཡང་ཐེངས་འདིར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
དྭགས་བདོ་ཕུག་ཁིམ་སྡརེ་ཆིབས་སྒྱུ ར་མ་
བསྐང་གངོ་། ལྕགོ་ལམ་སར་ར་ུཡོད་པའ་ི
ཟངས་མདགོ་དཔལ་རིའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུཐནོ་མི་
སམ་བྷ་ོཊས་བདོ་ཡིག་གསར་རྩོམ་མཛད་
ནས་ལོ་ང་ོ ༡༣༧༢ འཁརོ་བའ་ིརསེ་དན་
གི་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་ཆིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་
ཡོད། མཛད་སྒ་ོག་ོསིྒག་དང་ཆིབས་སྒྱུར་
གསོལ་འདབེས་ཞུ་མཁན་ལ་དྭགས་ཧ་ིམྡཱ་ལ་
ཡའི་ནང་པའི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་ཚོགས་
པ་ཡིན་འདགུ །

ཤར་ཡུ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུ་ཀ་ེརེན་ནང་༸གངོ་ས་མཆོག་གི་
སྐ་ུཔར་འགམེས་སནོ་གནང་བ།

༄༅། །༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་འཛམ་གླངི་
ནང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གུབ་གོང་མཐོར་
གཏངོ་གནང་མཛད་བཞིན་པའི་རླབས་ཆེན་
གི་མཛད་བཟང་སྐརོ་གི་སྐུ ་པར་འགམེས་
སནོ་ཞིག་ཤར་ཡུ་རོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཡུ་ཀེ་
རེན་ Ukraine གི་གངོ་ཁརེ་ཁག་གཅིག་
ནང་ག་ོསིྒག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ། ད་ཆ་
གངོ་ཁརེ་མ་རིའུ་པལོ་ Mariupol ནང་
ཉནི་གངས་བཅྱུའི་རིང་འགམེས་སནོ་གནང་
བཞིན་ཡོད་འདགུ འགམེས་སནོ་དབུ་འབདེ་
ཀི་མཛད་སྒ་ོཧ་ལ་བྷུ ་ད་ྷ HALABUDA 

འགེམས་ས ོན ་ཁང་ནང་ཚོགས་སྐབས། 
གཞོན་སྐེས་མང་དག་ཅིག་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད་པའི་ཁདོ་གཞོན་སྐེས་ཕལ་ཆེ་
བ་དང་བླངས་ཐོག་རྩོད་རྙ ོག་ཅན་གི་ས་
ཁུལ་ནང་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞིན་པའི་མི་
མང་རྣམས་ལ་རོགས་ཕན་གནང་མཁན་
ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་འགམེས་སནོ་ག་ོསིྒག་
གནང་མཁན་སྐ་ུཞབས་ཨེན་ཌི་རི་ Andrey 

Tolkach ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ། གཞནོ་
སྐསེ་ཚོས་མི་ཚེ་བད་ེསིྐད་ལནྡ་པ་ཞིག་འདདོ་
ན། འཛམ་གླངི་ནང་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁདི་
གགས་ཅན་བདོ་ཀི་༸སྐབས་མགོན་ཏྡཱ ་ལའི་
བ་ླམ་མཆོག་ལ་ྟབུས་སྩལ་བའི་གཞན་ཕན་གི་
ལ་ྟབ་དང་། བམས་བརྩ།ེ བཟདོ་སན་སོགས་
ལག་བསར་བདེ་དགསོ་པ་མེད་ད་ུམི་རུང་བ་

ཞིག་ཡིན་སྐརོ་གསུངས། འགམེས་སནོ་དབུ་
འབདེ་ཉནི། ༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་འཛམ་
གླངི་ལ་སྩལ་བའ་ིགསུང་འཕནི། ཞསེ་པའ་ི
གླགོ་བརྙན་ཞིག་ཀང་བསན་ཡོད་པ་དང་། 
དངསོ་བྱུང་གླགོ་བརྙན་དའེི་ནང་དསུ་རབས་ 
༢༡ འད་ིའཚེ་བ་མེད་པའ་ིདསུ་རབས་ཤིག་
དགསོ་ན། གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་འབད་བརྩནོ་
བདེ་དགསོ་པ་དང་། ད་ེལརྟ་བྱུང་བ་ཡིན་
ན་དསུ་རབས་འདིའི་མཇུག་
ཙམ་ལ་འཛམ་གླིང་མི་མང་
གི ་ སྙིང ་ ལ ་ བརྣག ་བ ཞིན ་
པའི་ཞི་བད་ེལྡན་པའི་འཛམ་
གླིང་འདི་རིྨ་ལམ་མིན་པར་
མངནོ་སུམ་ད་ུབསུྒབ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
ཡིན་སྐརོ་གསལ་སནོ་གནང་
ཡོད། ཐངེས་འདའི་ིཇི་སདི་
ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། 
The Dalai Lama – As 

Long As Space Remains 
ཞེས་པའི་འགམེས་སནོ་འདི་
བཞིན་རུ་སོག་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་
གཅོད ་ཏ ེ་ ལོ ་ རིན ་པ ོ་ ཆེས ་
མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཞིག་
ཡིན་འདགུ འགམེས་སནོ་
གི ་སྐུ ་པར་རྣམས་དགའ་ལྡན་ཕ ོ་བྲང་གི་
པར་པ་ཆོས་འབརོ་ལགས་དང་། མོ་སི་

ཁོར་རནེ་གཞི་བས་པའི་བདོ་སྐོབ་དགེ་རྩ་
ཚོགས་པའི་ངསེ་སནོ་པ་གཞོན་པ་དང་པར་
པ་ Igor Yachoglov ལགས་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་སྒནོ་པའི་སྐ་ུཔར་ཁག་ཡིན་འདགུ་ཅིང་། 
སྐུ་པར་རེ་རེའི་སངེ་ཡུ་ཀེ་རེན་དང་ཨུ་རུ་
སའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
ལགྗས་རྩམོ་མཛད་པའི་དཔ་ེདབེ་དང་བཀའ་
སླབོ་ཁག་ལས་ལུང་འདནེ་ཞུས་ནས་བཀོད་

ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ 
ནས་ ༦ བར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ རྡ་སངེ་
བདོ་ཁིམ་གི་ཞི་བད་ེཚོགས་ཁང་ད་ུརྡ་སངེ་
བདོ་ཁིམ་དང། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ། སཾ་བྷ་ོ
ཊ་སླབོ་གྲྭ། མངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭ་བཅས་ཀི་
སླབོ་དག་ེཁནོ་གངས་ ༢༤ ཙམ་ལ་ཡོངས་

སིྒལ་ཤེས་ཡོན་ཟབ་སྦྱངོ་གནང་འདགུ ཟབ་
སྦྱངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་འཛིན་གྲྭ་
གཅིག་གི་ནང་སླབོ་ཕུག་ཕ་ོམོ་དང་རིག་པ་
དག་ཞན། འཇནོ་ཐང་ཆེ་ཆྱུང་སོགས་རྒྱབ་
ལྗངོས་ཀི་གནས་སངས་འད་མིན་ཡོད་ཀང་
ད་ེདག་སླབོ་ཕུག་དབེ་བསལ་གི་གཞི་རྩར་
མ་སོང་བར། རྒྱབ་ལྗངོས་གནས་སངས་
འད་མིན་ཡོད་པ་དརེ་དགེ་རྒན་ནས་ངོས་
ལེན་གིས་མཐུན་པའི་རྐེན་ད་ུགཟིགས་ཏ་ེ
འཛིན་གྲྭ་གཅིག་གི་སླབོ་མའི་ཁདོ་དའུང་། 
སླབོ་ཕུག་རིག་སབོས་ཞན་པ་དང་ཀུན་སྤདོ་
གཞན་ལས་ཕན་བུ་འཚྱུབ་པ་ཡོད་མཁན་
རྣམས་ལ་སང་ཆྱུང་ཁད་གསོད་རིགས་མ་
བདེ་པར་ད་ེདག་ལ་དགེ་རྒན་གིས་དམིགས་
བསལ་གཟགིས་རགོས་གནང་ཐགོ་ཁངོ་ཚོའི་

ཤེས་ཚད་སླབོ་མ་བིངས་དང་མཉམ་པ་བཟ་ོ
ཐབས་གནང་དགསོ་པ་དང་། ད་ེལརྟ་བྱུང་
ཚེ་སླབོ་མ་ཚོས་ཀང་བག་ཚ་བ་མེད་པར་
ཤེས་ཡོན་གི་ག་ོསབྐས་སིྤ་མཚྱུངས་ལརྟ་བངླ་
ཐུབ་རྒྱྱུ ར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་འདུག 
ཤེས་འཇོན་དང་རིག་པ་དག་ཞན་སོགས་
རྒྱབ་ལྗངོས་ཀི་གནས་སངས་འད་མིན་ཡོད་

པའི་སླབོ ་མ་རྣམས་ལྷན་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་བ་
དང་། སླབོ་སྦྱངོ་བས་པ། ད་ེབཞིན་གགོས་
འདསི་སོགས་བདེ་སབྐས་སླབོ་ཕུག་ཕན་ཚྱུན་
དབར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གུས་བརིྩ་དང་
བསམ་ཤེས་ཆེ་ར་ུའག་ོརྒྱྱུ ་རེད། ཇི་ཙམ་གི་
སླབོ་མ་ཚོར་འད་མཉམ་ཐགོ་ཤེས་ཡོན་གི་
ག་ོསབྐས་ཐབོ་པ་ད་ེཚོད་ཀིས་འད་མཉམ་གི་
སིྤ་ཚོགས་ཤིག་བསུྐན་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡོད། 
ཟབ་སྦྱངོ་བ་རྣམས་ལ་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་
པའི་ཨ་མེ་ཏ་ིགཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་
སླབོ་དཔནོ་ལས་རོགས་ལམྕ་ཌ་ཡེ་ན་ལིལ་ཕ་ི
ལིབ་ Diana Lil Philip ལགས་དང་རྒྱ་
གར་གི་སི་ཀན་ད་ར་བདྷ་ Secunderabad 
གངོ་ཁེར་ནས་དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་
སླབོ་སནོ་པ་བད་ེཆེན་སྒོལ་མ་ལགས་རྣམ་

དག་ེརྒན་ཁག་གཅིག་ལ་ཡོངས་སིྒལ་ཤེས་ཡོན་
ཟབ་སྦྱངོ་གནང་བ།

གཉིས་ཀིས་ཟབ་ཁིད་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
ཟབ་སྦྱངོ་མཇུག་སིྒལ་སབྐས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བ་ོཤེས་རིག་དུང་ཆེ་འབུམ་རམས་པ་ངག་
དབང་རབ་རྒྱས་ལགས་ཀིས་དམིགས་
བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་

ལ་འསོ་བབ་ཐོག་ཤེས་ཡོན་སླབོ་གསོ་སྤོད་
དགོས་གལ་སྐརོ་ནན་པ་ོགསུངས་པ་དང་
སྦྲགས། དག་ེརྒན་རྣམས་ཀིས་དམིགས་
བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་
ཀི་སེམས་ཚོར་དང་སེམས་ཁམས་ཀི་གནས་

སངས་ལ་བསམ་ཤེས་ཀིས་ལ་ྟསྐངོ་དང་སླབོ་
གསོ་གནང་དགོས་སྐརོ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།།



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠4

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ལ་ཧལོ་དསུ་སནོ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ 
ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ལ་ཧོལ་
Lahaul Eco Tourism Society ཞསེ་པའ་ི
ཚོགས་པས་མགནོ་འབདོ་ལརྟ། ལ་ཧལོ་དསུ་
སནོ་དབུ་འབདེ་གནང་ཆེད་རྡ་ས་ནས་ཇ་ེསི་
པར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཡོད། གངོ་བརདོ་
ཚོགས་པ་དསེ་སྔ་ལོ ་ནས་བཟུང་ལ་ཧོལ་
དསུ་སནོ། ཞསེ་པ་འད་ིག་ོསིྒག་གནང་འག་ོ
བཙྱུགས་ཡོད། ཚོགས་པ་དའེ་ིདམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བ་ོན་ིདསུ་སནོ་སབྐས་ས་ཁུལ་ད་ེདག་གི་
རིག་གཞུང་གི་རྣམ་པ་དལི་བསྒགས་བས་
པ་བརྒྱྱུད་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་ལནྡ་པའི་ཡུལ་
སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་གི་བས་ིགནས་ཤིག་སུྐན་ཆེད་
ཡིན་འདགུ ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཁུལ་
དརེ་ཕབེས་འབརོ་སྐབས་དསུ་སནོ་གོ་སིྒག་
ཚོགས་ཆྱུང་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འཕིན་ལས་ལགས་དང་། 
གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་རིག་
འཛིན་བསམ་འཕལེ་ལགས། ད་ེབཞིན་སྐ་ུ
ཚབ་གཞན་ཁག་གཅིག་གིས་ཕབེས་བསུའ་ིས་ེ
ལེན་ཞུས་ཡོད། ད་ེརསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
ཀོ་ལོང་གངོ་གསེབ་ཏུ་ཕབེས་འབརོ་སྐབས་
ལ་ཧལོ་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
དང་། ལ་ཧལོ་གཞནོ་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ། འསོ་འདམེས་བྱུང་བའ་ིགངོ་
སྡ་ེལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང་། ས་གནས་
ཡུལ་མི་བཅས་ཀིས་སལོ་རྒྱྱུ ན་གི་ལམ་ནས་
ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་ཞུས་འདགུ ད་ེནས་
ཇེ་སི་པ་དསུ་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐང་ཆེན་
ད་ུབཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ལ་ཧལོ་དསུ་སནོ། 
ཞསེ་པ་དབུ་འབདེ་གནང་སབྐས། དསུ་སནོ་
གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་
ཀིས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་དཀར་གཙང་

མཇལ་དར་དང་། ལ་ཧལོ་ཡུལ་གི་ཞྭ་མོ། ས་
གནས་སལོ་རྒྱྱུན་གི་གཟན་ (Shawl) གནང་
ས་ེཆེ་བསདོ་ཞུས་ཡོད། དསུ་སནོ་སབྐས་ལ་
ཧལོ་དང་སིྤ་ཏིའི་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་
གནང་ཡོད། དསུ་སནོ་ཐགོ་ལ་ཧལོ་དང་། 
སིྤ་ཏ།ི ཀི་ནརོ། ལ་དགྭས་བཅས་ནས་སྒྱུ ་
རྩལ་བ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ སབྐས་
དརེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་
ཆིག་སངོ་ཙམ་འད་ུའཛོམས་བྱུང་བ་རྣམས་
ལ་དསུ་སནོ་འདི་ལྟ་བུ་བརྒྱྱུ ད་ཧི་མྡཱ་ལ་ཡའི་
རི་རྒྱྱུད་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སོགས་
སུང་སྐོབ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཁུལ་དའེ་ིགཞནོ་སྐསེ་
རྣམས་ཀིས་སླབོ ་སྦྱོང་མཐར་སོན་རེས་
ཕིར་སོ་སོའི་ས་གནས་སུ་ལོག་ས་ེཞབས་ཞུ་
བསུྒབ་དགོས་པའི་སྐུལ་འདདེ་ཀང་གནང་
འདགུ ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་ཧ་ིམྡཱ་ལ་ཡའ་ིརི་

རྒྱྱུ ད་ཀི་མི་མང་རྣམས་ལ་སོ་སོའི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ་བེད་
རྒྱྱུ འི་འགན་འཁི་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསུངས། མཐར་ཁངོ་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་

མང་གཉསི་ལ་འདས་པའི་ལོ་ང་ོལ་ྔབཅྱུ་ལགྷ་
ནས་བདོ་མིར་མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཡོད། ཕགོས་

མཚྱུངས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་སིྐ་ལོང་ད་ུ
ལ་ཧལོ་དང་སིྤ་ཏའིི་རངོ་དཔནོ་ཝི་ཝཀེ་བ་ྷཊི་
ཡ་ Mr. Vivek Bhatia ལགས་དང་ལནྷ་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་དཔལ་

རབ་གླིང་བ ོད་མིའི ་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་དང་། དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་སྐ་ུ
ཚབ་དང་ལནྷ་ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད། །

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ས་ྔའགྱུར་བྲག་ཐགོ་དགནོ་ཆོས་འཁརོ་པདྨ་གླངི་གི་
འད་ུཁང་གསར་པ་དབུ་འབདེ་རབ་གནས་མཛད་པ།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་བདནུ་ཕག་གཅིག་རིང་རྡ་ོར་ེ

ག་ོལོད་ཀི་ལྗགས་བསྙནེ་གུབ་མཚམས་ཇི་
ལརྟ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་བཞིན་ས་ྔའགྱུར་
བྲག་ཐགོ་དགནོ་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ནས་
དགོན་པའི་འད་ུཁང་གསར་པ་དབུ་འབདེ་
རབ་གནས་དང་། གཏང་རག་གི་ཚོགས་

མཆོད་འབུལ་བཞསེ་མཛད། ད་ེཡང་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ ཉནི་གི་ས་ྔ

ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༦།༣༠ ཐགོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དྭགས་ཞི་བའི་ཚལ་
ཕ་ོབྲང་ནས་རྒྱང་ཐག་སིྤ་ལེ་ ༤༠ སར་
ཡོད་པའི་སྔ་འགྱུར་བྲག་ཐོག་དགོན་ཆོས་
འཁརོ་པདྨ་གླངི་ད་ུཆིབས་སྒྱུར་གིས་ཆྱུ་ཚོད་ 

༧།༣༠ ཐགོ་བྲག་ཐགོ་དགནོ་པར་༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་སབྐས། དགནོ་པའ་ིསླབོ་དཔནོ་
དང་སླབོ་དཔནོ་ཟུར་པ། ས་གནས་ཀི་གནད་
ཡོད་མི་ས་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། སབྐས་དརེ་ཐགོ་
མར་དགེ་འདནུ་པ་ཁག་གཅིག་གིས་ཤིས་
བརདོ་གསུང་འདནོ་དང་སྦྲགས། ༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་དགོན་པའི་འད་ུཁང་གསར་པ་
དབུ་འབདེ་རབ་གནས་མཛད་རསེ་འད་ུཁང་
ནང་གནས་གཟགིས་མཛད། ད་ེནས་བཞུཌ་
ཁརི་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་བསནུ། སླབོ་དཔནོ་
མཆོག་གིས་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་ལ་
མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས། ད་ེ
རེས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གུ་རུ་རྡ་ོརེ་ག་ོ
ལོད་ཀི་ཆོ་གའི་སྒ་ོནས་གསོལ་ཚོཌ་འབུལ་
བཞསེ་མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག དརེ་འདསུ་
དགེ་འདུན་པ་དང་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་

ནས་ཚིག་བདནུ་གསོལ་འདབེས་དང་བར་
ཆད་ལམ་སེལ། རྡ་ོར་ེག་ོལོད་ཀི་གཟུངས་
སགྔས་སོཌ་བཏནོ། ཚོགས་མཆོད་ཀི་ཆོ་
ག་གུབ་རསེ་འད་ུཁང་གི་ཕི་རོལ་ད་ུའདསུ་
པའི་ས་གནས་ཀི་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་བརྒྱ་
ཕག་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
ཆོས་འབྲལེ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བའི་ནང་། 
ནང་པ ་སངས་རྒྱས་པའི ་ ཆོས ་ལ ་ ཤེས ་
ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་དང་། 
མི་སྐ་ཕ་ོམོ་རྒན་གཞོན་ཚང་མས་སངས་
རྒྱས་ཀི་གསུང་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་བླ་ོགཟུ་
བརོ་གནས་པའི་ཐོག་ནས་སླབོ་སྦྱོང་བེད་
ནས་དའེི་ཐགོ་གོ་བསྡུར་དང་བག་ོགླངེ་བ་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་། ད་ེབཞིན་
སླབོ་ཕུག་ཚོར་གནའ་དངེ་གི་ཤེས་ཡོན་ཟུང་
སྦྲལེ་ཐགོ་ཕི་དངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཙམ་མིན་
པར་ནང་སེམས་ཀི་ཞི་བདའེི་ཐོག་ད་ོསང་

དགསོ་གལ་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། སིྤར་གུ་
རུ་རྡ་ོར་ེག་ོལོད་ཀི་སྐུ་བརྙན་ད་ེབཞིན་ད་ེསྔ་
བདོ་བསན་སིད་ཀི་ཆེད་ད་ུབཞེངས་པ་ཞིག་
ཡིན་པ་དང་། ད་ཐངེས་མགནོ་པ༷་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ལ་དྭགས་སུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
རསེ་བདནུ་ཕག་གཅིག་གི་རིང་གུ་ར་ུརྡ་ོར་ེག་ོ
ལོད་ཀི་ལགྗས་བསྙནེ་མཛད་ཡོད། རྩ་བའ་ི
བྲག་ཐགོ་དགོན་པ་ད་ེབཞིན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་
མའི་མ་དགོན་ཐུབ་བསན་རྡ་ོར་ེབྲག་ཨེ་ཝམ་
ལྕགོ་སརྒ་ཆོས་འཁརོ་རྣམ་རྒྱལ་གླངི་གི་ཡན་
ལག་དགནོ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དགནོ་པའ་ི
དགོན་བདག་ཞིང་གཤེགས་སྐབས་ར་ེསག་
ལུང་རྩེ་སུྤལ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཡིན་ཞིང་། 
ད་ལྟའི་ཆར་དགེ་འདནུ་པ་ཞལ་གངས་བཞི་
བཅྱུ་ལགྷ་ཙམ་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་ཡོད། 
ཅསེ་གསུངས།།

ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འཕ་ོལེན་གི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་ལྡ་ིལི་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་སྐ་ུཚབ་

དནོ་གཅོད་བཀའ་ཟུར་བསན་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་ཉ་ེསྔནོ་ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
དུ་གསར་བསྐ་ོགནང་བ་བད་ེསུང་བཀའ་

བླནོ་ཟུར་པ་འབྲངོ་ཆྱུང་དངསོ་གུབ་མཆོག་
ལ་ལས་འགན་རིྩས་སྤདོ་གནང་བའི་མཛད་

སྒ་ོསབས་བད་ེཞིག་ཚོགས་འདགུ སྤདོ་
དཔང་ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་། 

མཛད་སྒའོི ་སྐབས་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བེད་
ཚང་འཛོམས་ཐགོ་རནེ་འབྲལེ་མཚོན་ཆེད་
གསོལ་ཇ་འབྲས་བསིལ་ཕུལ། སབྐས་དརེ་
བཀའ་ཟུར་བསན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སྐུ་
ཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་བེད་རྣམས་ནས་ད་
བར་བདོ་བསན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུ
ལྷག་བསམ་ཟལོ་མེད་ཐོག་ལས་དནོ་ཆེ་ཕ་
ཡོངས་ལ་ཕར་གུ་མཉམ་འདགེས་གནང་
བར་བསྔགས་བརོད་དང་སྦྲགས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་གསུངས། ཕགོས་མཚྱུངས་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་གསར་པ་བཀའ་ཟུར་འབྲངོ་
ཆྱུང་དངོས་གུབ་མཆོག་ནས་ཀང་བཀའ་
ཟུར་བསན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ད་བར་
ལས་དནོ་གང་ཅིའི་ཐད་ཚགས་ཚྱུད་དང་། 
གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་གུབ་འབྲས་འཇོག་

གནང་བ་ད ེར་བསྔགས་བརོད་ཡོད་སྐརོ ་
གསུངས་པ་མ་ཟད། ཁངོ་རང་ཉདི་ནས་ཀང་
འབྱུང་འགྱུར་གཙོ་ཆེ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་དནོ་ཞུ་སྒ་ོགང་ཅིར་རང་
ཉདི་ཤེས་འཇནོ་གི་ནསུ་པར་གཞིགས་པས་
གང་ཐུབ་ཧུར་སྐདེ་གནང་རྒྱྱུར་ཆོད་སེམས་
བརན་པ་ོཡོད་སྐརོ་གསུངས། ཕགོས་
མཚྱུངས་ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་ལྡི་ལི ་སྐུ ་ཚབ་
དནོ་ཁང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཇི་ཙམ་ཆགས་
ཡོད་པ་དང་། བཀའ་ཟུར་བསན་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་ནས་ད་བར་དནོ་ཁང་གི་ལས་དནོ་
ཆེ་ཕ་ཚང་མའི་ཐོག་མིག་དཔ་ེའོས་པའི་
བས་རསེ་བཞག་པ་དང་། ལགྷ་པར་མི་ཚེ་

ཧལི་པའོི་རིང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་
ཕག་ལས་གནང་བར་བསྔགས་བརདོ་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་གསར་
པ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ལས་དནོ་གང་
ཅིར་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་དང་འཕདོ་བསནེ་གང་
ལེགས་ཡོང་བའ་ིསྨནོ་འདནུ་ཞུས་འདགུ ད་ེ
རེས་ལས་བེད་རྣམས་ནས་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་
གཅོད་གསར་རྙིང་རྣམ་གཉསི་ལ་འཚམས་
འད་ིདང་ཐོན་མཇལ་གི་མཇལ་དར་ཕུལ་
ཡོད་པ་བཅས།།


